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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

1.    Ο ∆ήµος Θηβαίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙ∆ΙΠΟ∆Α ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ 

ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ», προϋπολογισµού 58.102,59 ευρώ (µε Γ.Ε.& Ο.Ε.(18%), απρόβλεπτα (15%) και Φ.Π.Α 

(24%), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης 

του έργου που εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 579/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Θηβαίων (Α∆Α: 7∆ΧΞΩΡΜ-ΜΣ3). Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα προσφορά 

από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή.  

2. Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Θηβαίων, 

και στον ΚΑΕ 64.7322.03 µε πίστωση προερχόµενη από τη ΣΑΕΠ 766 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

(Κ.Α.: 2017 ΕΠ 76600006), ποσού 58.102,59 €. Κωδικός CPV 45220000-5 (Εργασίες µηχανικού και 

δοµικές εργασίες). 

3. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών Οικοδοµικών και Πρασίνου και αντικείµενό του 

είναι η ανάδειξη της Κρήνης του Οιδίποδα, µε τοπικές επεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της και µε 

τον κατάλληλο φωτισµό της, αλλά και η γενικότερη ανάδειξη της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων µε 

µικρές παρεµβάσεις, οι οποίες θα την καταστήσουν πιο φιλική και ελκτική προς τους χρήστες της.  

4.   Τα τεύχη δηµοπράτησης βρίσκονται αναρτηµένα στο ιστοσελίδα του ∆ήµου Θηβαίων 

(www.thiva.gr), εκτός του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, το οποίο διατίθεται υποχρεωτικά από 

την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θηβαίων – Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200.Οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από την γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θηβαίων – Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200, (πληροφορίες κος Χουγιάζος 

Παναγιώτης, τηλ. 22623 50600), το αργότερο µέχρι τις 23/01/2018.  

5. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Πέµπτη 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.µ. (‘Ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών) στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Θηβαίων επί της οδού Κύπρου 3. Η οικονοµική προσφορά 

των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 του Ν. 

4412/2016. 

6.  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  

έργα κατηγορίας Οικοδοµικά τάξης Α1 και άνω  και σε έργα κατηγορίας Πράσινου τάξης Α1 και άνω  
i
και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

 α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

 β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
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σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

δηµοσίων συµβάσεων. 

ε.) Επίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ ανάλογης 

δυναµικότητας ή και κοινοπραξίες αυτών. 

7.  Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 938,00 

ευρώ, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι µέχρι 24/8/2018. 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών 

8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

9. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

10.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θηβαίων. 

 

 

 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
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